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OM FÖRFATTAREN

Hans Helighet påve Shenouda III föddes den 3 augusti 1923 som
Nazir Gayed. Han kom från en djupt religiös familj i provinsen Assyut i
övre Egypten. Redan som ung var Nazir Gayed en aktiv deltagare i
kyrkans gudstjänster. Vid 16 års ålder började han tjänstgöra i
söndagsskolan vid S:t Antonios kyrka i Shoubra i Kairo, där han också
studerade. Nazir Gayed tog sin kandidatexamen vid Kairos universitet
1947 inom engelska och historia. Han avlade även en kandidatexamen
inom koptisk teologi och fick därefter en tjänst vid det teologiska
seminariet som lärare i Gamla och Nya testamentet på grundval av hans
förträffliga studieresultat. 1953 blev han utsedd till föreläsare vid
klosterhögskolan i Helwan.

Den 18 juli 1954 vigde Nazir Gayed sitt liv åt bön, meditation och
askes och gick in i klostret El-Souryan som ligger i det koptiska hemlandet
Egyptens västra öken. Hans namn blev nu fader Antonios El-Souryan och
hans munkliv gick i S:t Antonios den Stores spår, han som lämnade världen
och drog sig allt längre in i den torra och ofruktbara västra öknen i Egypten,
och som under sin livstid odlade sin självdisciplin och sitt andliga liv i en
grotta som idag bland religionsforskare över hela världen anses vara det
kristna munklivets begynnelse.

Mellan 1954 och 1962 levde fader Antonios El-Souryan det
eremitliv han eftersträvade i kontemplation, fasta och bön. Därefter
kom han dock att prästvigas. Han fick ta farväl av sitt älskade eremitliv
och lydigt ta emot en vigning till biskop med ansvar för kristen
undervisning i Egyptens alla församlingar och bli föreståndare för det
teologiska seminariet. Nu fick fader Antonios namnet Abba Shenouda.
Under hans ledning tredubblades antalet studenter vid seminariet. Den
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14 november 1971 fick hans nåd biskop Shenouda återigen lyda Guds
kallelse, och han upphöjdes till att bli vår älskade påve – den 117:e
påven av Alexandria och patriark av S:t Markus stift.

Hans Helighet påve Shenouda III blev den förste påven av Alexandria
som besökte Konstantinopel efter den stora schismen 451 e. Kr., och
dessutom den förste koptiske påve som besökt Vatikanen sedan samma
tid. I maj 1973 skrev hans Helighet tillsammans med påve Paulus VI
under en deklaration om ömsesidig strävan efter kyrkogemenskap. Hans
Helighet har dessutom tagit aktiv del i förhandlingarna om enhet mellan
kalcedonska och icke-kalcedonska ortodoxa kyrkor.

Som påve har hans Helighet företagit många resor för att ge
undervisning och välsignelse åt koptiska kyrkor i Europa, Nord- och
Sydamerika och Australien. I hemlandet har hans Helighet varit en
centralfigur vid grundandet av söndagsskolerörelsen och han undervisar
varje vecka vid S:t Markuskatedralen i Kairo. Dessutom har hans Helighets
många böcker översatts till ett flertal språk, däribland mer än sextio till
engelska.

Andens frukter är nu den fjärde av hans Helighet påve Shenouda
III:s böcker som publicerats på svenska, efter Den helige Ande och hans
verk i oss (2002), Vänd om till Gud (2006) och Helig glöd (2007)
vilka alla vunnit stor uppskattning bland unga och gamla läsare. Må även
denna bok öppna mångas ögon för vår Guds ofattbara kärlek.
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INLEDNING

Anden måste få bära frukt i människan, för Herren säger: ”På deras
frukt ska ni känna igen dem” (Matt 7:20). Och dessutom: ”Ett träd som

inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden” (Matt 7:19).

Den goda frukten är andens frukt, inte kroppens. Vår ande bär frukt
när den samarbetar med Gud och kommer in i ”den helige Andes
gemenskap” (2 Kor 13:4). Och om vår ande kommer in i den gemenskapen,
kommer den också att få med sig kroppen och leda in den på den andliga
vägen.

Andens frukt är alltså frukten av att människoanden får styra
kroppen så att de båda kommer in under den helige Andes ledning.

Alla som leds av Guds Ande är Guds barn (Rom 8:14). Andens frukter
innebär alltså en gemenskap mellan den helige Ande och människans ande,
eftersom den sistnämnda inte kan göra någonting i sig själv om inte Guds
Ande är verksam i den.

Människan är Guds tempel, och Guds Ande bor i henne (1 Kor 3:16,
6:19).

Guds Ande bor i människan och verkar i henne. Men
människan bör gensvara på detta inre verk och dessutom
samarbeta med Guds Ande.

Det är bara då frukten visar sig, för Gud tvingar inte människan att göra
det goda utan låter henne göra det av fri vilja. Annars skulle det goda man
gör inte ha något värde och inte heller få någon lön.
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Andens frukter är, som aposteln Paulus skrev, ”kärlek, glädje, frid,
tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet, självbehärskning” (Gal
5:22-23).

I den här boken ska vi tala om allt detta kortfattat, även om varje frukt
egentligen skulle behöva en hel bok. Vi har tidigare publicerat en bok om
Kärlek och en annan om Tro, och jag hoppas kunna ge ut en tredje om
Mildhet.

Men för tillfället ansåg vi det bäst att samla allt i denna bok till en
koncentrerad sammanfattning. Och du kommer att se hur varje frukt hänger
samman med de övriga, eftersom det andliga livet är sammanlänkat på alla
plan.

Låt oss nu meditera över Andens frukter och se till att de får växa i vårt
liv med Gud genom att hans Ande får verka i oss.

Må Gud vara med dig och hjälpa dig i allt du företar dig.

Påve Shenouda III
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ANDENS
FRUKTER

1

KÄRLEK
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Andens första frukt är kärlek, som Guds inspiration visar genom aposteln
Paulus ord: ”Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet,
godhet, trofasthet, mildhet, självbehärskning” (Gal 5:22-23).

Låt oss nu meditera över den första frukten, kärleken.

Människan är tänkt att vara ett tempel för den helige Ande där Guds
Ande har sin boning. Därför har Herren Kristus sänt den helige Ande för att
bo i oss för evigt, för att verka i oss och skapa frukt i oss genom sitt verk (1
Kor 3:16, Joh 14:16-17). De tre första frukterna är kärlek, glädje, och frid.
Vi ska börja med kärleken och visa hur den hänger samman med de andra
två, glädjen och friden.

De viktigaste uttrycken för kärlek är kärleken till Gud och
kärleken till det goda, där var och en av dem leder till den andra.

Kärleken till Gud leder till kärlek till godhet och dygd, och detta leder i
sin tur till kärlek till Gud, så att de förstärker varandra.

Om man älskar det goda behöver man inte kämpa mot det onda.

Många människor kastar bort sina liv på att kämpa mot synden eller stå
emot Satan. De vill leva omvändelsens liv, men det kräver att de håller sig
borta från de synder de älskar så högt.

Den som älskar det goda, däremot, har höjt sig över
omvändelsens och syndakampens nivå.

Orden ”köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det
som är emot köttet” gäller bara nybörjare, de som kämpar mot kroppen
och inte underordnar sig Anden. Men en kysk och dygdig kropp som älskar
det goda, den söker inte det som är emot Anden (Gal 5:17).

Den som älskar det goda behöver inte kämpa för att nå
omvändelse, utan hans kamp är inriktad på att växa i kärlek till Gud
och det goda.

En sådan människas kamp är positiv snarare än passiv. Det innebär att
stiga upp från en nivå av helighet till en högre nivå.
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Detta är en ljuv strid som alls inte är tröttsam.

Man blir trött när man gör motstånd mot sitt eget jag, det jag som inte
älskar dygden utan älskar mörkret mer än ljuset (Joh 3:19). Men den som
älskar det goda har stigit in i Herrens eviga sabbatsvila, den eviga vila där
han får gå från godhet till godhet utan att bli trött eller behöva anstränga sig.

Ansträngning är en dygd som inte gäller för heliga människor
som älskar det goda, eftersom de inte behöver tvinga sig till att göra
det goda. De gör det naturligt, utan ansträngning.

Den som älskar det goda uppfattar inte Guds bud som krävande.
Han älskar Herrens lag och tänker på hans lag både natt och dag
(Ps 1:2).

Sanna är aposteln Johannes ord att ”hans bud är inte tunga” (1 Joh
5:3). Vi får uppleva detta om vi älskar dem och upprepar dem: ”Herrens
befallningar är rätta, de ger glädje åt hjärtat. Hans bud är klart, det
upplyser ögonen” (Ps 19:9).

Den som älskar Gud och älskar dygden har redan överträffat lagens
krav och stigit in på kärlekens väg.

En sådan människa gör goda gärningar utan att vänta på en
befallning. Hans goda karaktär behöver ingen tillsägelse för att göra
det som är gott.

Han gör gott därför att det ligger i hans natur som Guds avbild. Han gör
gott av ren vana, som en utandning, utan att känna att han gör något som är
speciellt eller bortom hans förmåga.

Och eftersom han ser det som normalt och naturligt skryter
han inte om det.

Den som inte älskar det goda tycker däremot att Guds bud är tunga,
och han blir en fiende till Gud! Han känner att Gud tar ifrån honom nöjet att
synda och att hans bud är i vägen för honom och leder honom på en väg han
inte vill vandra. På så sätt blir Guds väg svår för honom, och han måste
anstränga sig om han alls går den!
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Sådan är exempelvis existentialisten, eftersom en sådan ateist
känner sig övertygad om att Guds existens är ett hinder för hans
egen existens.

Han kan inte känna sin egen existens samtidigt som han tror på Gud.
Därför säger han att det vore bättre om Gud inte existerar, så att jag kan
existera! Huvudorsaken till detta är att han inte älskar det goda, och därför
älskar han inte heller Gud. På denna väg gick den förlorade sonen, som
lämnade sin faders hus när han ville njuta sin frihet (Luk 15:13)!

Men den som älskar det goda känner ingen fiendskap mot
Gud, utan hans vilja är i överensstämmelse med Guds vilja.

Han älskar Gud och får sina ideal från honom. Han tycker om det goda
hos Gud och vill ha det i sitt eget liv. Gud blir hans enda längtan och hans
enda glädje.

Den som älskar det goda lever i ständig glädje och frid.

Han gläder sig i Herren, som Skriften säger: ”Gläd er alltid i Herren.
Än en gång vill jag säga: gläd er” (Fil 4:4). Han är glad eftersom han
finner glädje i livet med Herren, och han finner att Herrens vilja är densamma
som hans och att hans vilja stämmer överens med Herrens.

När förlorar man då sin kärlek till Gud och sin kärlek till att göra
det goda? Det sker när man lär känna det onda, får smak för det och
börjar njuta i det.

Detta var prövningen där den första människan föll för djävulens frestelse.
Adam och Eva kände bara det goda, men Satan ledde dem in till kunskap
om både gott och ont. Han ökade deras kunskap genom att föra in det onda
(1 Mos 3:5). Människan började uppleva det onda, och det uppstod ett
kärleksförhållande mellan människan och ondskan.

Det finns saker som människan mår bättre av att inte behöva
känna till eller uppleva. Om sådana saker säger Skriften: ”ökad

kunskap ger ökad smärta” (Pred 1:18).

Satan sade till Eva: ”den dag ni äter av den skall era ögon öppnas”,
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och det hade varit bättre för dem att inte få sina ögon öppnade för den
sortens kunskap.

Det är mycket bättre för människan att bara känna det goda. Då lever
man ett lyckligt liv och älskar andra eftersom man bara ser det goda i dem.

En gång i evigheten ska vi få spy upp frukten som ger kunskap
om gott och ont. Då ska vi få glömma det onda och bara känna det
goda.

Gud kommer att utplåna ur vårt minne all den ondska vi sett under
solen. Bara det goda blir kvar, och vi ska få känna det, begrunda det, smaka
det, älska det och leva det. Vi ska göra det goda, men inte ansträngt eller
bara för att lyda budordet eller känna oss tvingade till det. Vi ska göra det
goda av kärlek till godheten.

Du ska veta att när dina gärningar en gång vägs på evighetens
våg och det framgår hur mycket gott du har gjort, då är det kärleken
i dem som Gud kommer att väga. Det är bara den kärleken som Gud
kommer att löna dig för.

Vad betyder då detta för vårt liv och våra gärningar?

Ta till exempel den andliga tjänsten. Den är inte bara en verksamhet där
man arbetar och predikar. Tjänar du människorna för att du älskar dem och
vill rädda dem, för att du älskar att se Guds kyrka och rike byggas, för att du
älskar Gud som älskar dem och för att de ska älska honom tillbaka? Om så
är fallet ska du veta att Gud tar vara på den kärleken i din tjänst för honom.

Vem lyckas i sin andliga tjänst om inte den som betraktar den
som helt och hållet kärlek: kärlek till Gud och kärlek till dem han
tjänar? Ju mer han tjänar dem desto mer ökar hans kärlek till dem,
och desto mer vill han tjäna dem!

Samma sak gäller givande.

Givande eller välgörenhet handlar inte bara om att uppfylla budordet,
för Skriften säger: ”Gud älskar en glad givare” (2 Kor 9:7). Gud behåller
för din räkning inte de pengar du skänker, utan den kärlek som överträffar
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alla tionden, förstlingsfrukter och löften och som ger frikostigt och utan
missnöje.

Kärlek är den helige Andes första frukt. När Herren klandrar ängeln
för församlingen i Efesos och uppmanar honom att omvända sig,
sammanfattar han därför sin tillrättavisning i en enda mening utan att nämna
någon särskild synd: ”Men jag har det emot dig, att du övergett din

första kärlek” (Upp 2:4).

Gud begär denna kärlek, så han säger: ”Min son, ge mig ditt hjärta.”
Då ska hans vägar behaga dig (Ord 23:26). Kärlekens naturliga frukt är att
uppfylla budorden.

De som bara lever omvändelsens liv i det yttre men saknar den
inre kärleken, de misslyckas. Det beror på att deras gärningar och
relation till Gud saknar kärlek.

När Herren Kristus fick frågan vilket bud i lagen som är det allra viktigaste,
svarade han att det är det dubbla kärleksbudet: ”Du skall älska Herren
din Gud, av hela ditt hjärta… Du skall älska din nästa som dig själv…
På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna” (Matt 22:36-40).

Många ska säga till Herren på den yttersta dagen: ”Herre, har

vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn

drivit ut onda andar?” (Matt 7:22). Men han ska lägga allt detta åt
sidan och fråga hur mycket kärlek de har i sig.

Det handlar inte om mirakler och gåvor, för det är många som gått
förlorade trots alla gåvor de haft. Det är därför aposteln, efter att ha talat om
andliga gåvor, fortsätter med att tala om kärleken och beskriver den som
den förnämsta vägen (1 Kor 13).

Så stor kärlek som vi har till Gud, så stor blir också vår glädje
och salighet i evigheten.

Den ena stjärnan skiljer sig från den andra i härlighet (1 Kor 15:41),
och det bestäms efter kärleken. Om du älskar Gud är du inte rädd, för
kärleken driver ut rädslan. Om du har sådan kärlek är du inte rädd för Gud
eller synd eller människor eller ens döden.
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Med kärlek lever människan i ständig glädje, en glädje i Herren
som för henne fram från godhet till godhet i sitt triumftåg, en glädje i
livet med Herren där synden inte har någon plats i hennes hjärta.

Det kanske kommer en del strid och motstånd från djävulen, men
detta är bara yttre problem medan friden råder i det inre. I hjärtat bor
kärleken, glädjen och friden tillsammans.

Jag vill att du övar dig i denna kärlek. Lämna de utvändiga
fromhetsövningarna och sök dig in till kärlekens djup. Kärleken
upphör aldrig.

Petrus förnekade sin Mästare, han svor och bedyrade att han inte
kände honom! Men Herren hade bara en enda fråga till honom: Älskar du
mig? Och Petrus svarade:

”Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär” (Joh 21:15-17).

Tack vare den kärleken fick Petrus förlåtelse och återupprättades till
sitt apostlaämbete.

Nu ska jag inte tala mer om kärleken här, eftersom jag har gett ut en
omfattande bok om detta ämne: Kärleken – den främsta av dygder.
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